
Atividades do
FUNRURAL em 1976

Florianópolis, 01.03.77 - Em 1976, o Fundo de Assistência
80 Trabalhador Rural - FUNRURAL • arrecadou em Santa Ca

tarina, um total de Cr$ 30l.728.527,OO IIi compreendidos os 2,5%
sobre o total dll.8 vendas dos produtos agricolas e 2 4o� do total

d8� folhas �e pagamento du empresas urbanas. Pag�u °em bene
ficlos pecuníâríos e subsídtos mensais para manutenção de con

vênios hospitalares, ambulatoriais e ódontolôgtcos a importância
de Cr$ 482.280.916,00.

,-

Foram celebrados 9 convênios hospitalares, 20 ambulato
riais e 3 cdcntológtens, ficando o FUNRURAL em dezembro de
76 com 176 c�nvênio& hoepíteleres, 202 ambulatoriais, 213 odon

tológicos, 6 unidades móveis de assil!otência e 4 termos aditivo I
de acidentes do trabalho.

Para manutenção do! convênios, foram pagos em .subsí
dios mensais durante o ano, Cr$ 115.233.541,00 a entidades hos

pitalares, Cr$ 21.470.600,00 para serviços ambulatoriais Cr$
22.129.290,00 para serviços odontológicos e Cr$ 87.00000' para
acidentes do trabalho.'

,

Benefícios Concedido.
O FUNRURAL concedeu em 1976, 4.361 aposentadorias

por velhice, 1.361 aposentadorias por invalidez, 2.570 pensões,
550 amparos previdenciários por Invelldez, 5.215 euxtlíos- funeral,
1.034 amparos previdenciários por idade, totalizando 15.091 bene

ficios a trabalhadores rurais eatarmenses, Por acidente do traba
lho 747 ruricolas receberam auxilio doença, 3' aposentadorias por
invalidez e uma pensão,

Até agora, o órgão previdenciário aposentou por velhice
em Santa Catarina 49.255 trabalhadores rurais, pagando mensal
mente um total de Cr$ 18.913.920,00; 6.018 por invalidez que
recebem Cr$ 2.310.912,00; W.313 pensões no total de Cr$. . .

3.960.192,00; 3.804 amparai previdenciários totalizando Cr$. •

1.4'60.736,00 e pagou 5.215 auxilios-funeral no valor de, Cr$ .

3.621.365,00.
Em relação ao ano de 1975, no e:urcicio passado o FUN·

RURAL aumentou em 14,45% os beneficios pecuniártos, Em 75

existiam 47.129 aposentados por vf.'lhice e em 76, 49.255 havendo

acréscimo de 2.126; 3.352 aposentados por invalidez, em 75 con

tra 6.018, com um aumento de 2.666; 7.704 pensões contra 10.313,
acréscimo de 2.609 p. 2.444 amparos previdenciários 75, contra
3.!i04 dando um acréscimo de 1.360.

Assistência médica

)

TELEVISAo
o jornal "O Comércio", de

Porto União, edição de do

mingo último, publicou o se

guinte, sobre televisão: ..

"A AMSULPAR promoveu
uma reunião quinta-feira com.

os prefeitos dos municípios.
que recebem imagens e som

de televisão através do sís
temamantido pelos municípios
de União da Vitória e de Porto
União. A reunião contou com

a presença do diretor-técnico
da RADIPAR (Radiofusão Pa
raná SIAJ, empresa que, den
tro de mais ou menos seis

meses, dotará as cidades ir

mãs de uma moderna estação
repetidora. Mas enquanto a

RADIPAR não concluir o seu

projeto, os prefeitos da região
decidiram dar todas condições
necessárias ao técnico Carlos
Mendes para que ele recupere
as repetidoras dos canais 4

e 12 de Curitiba. A reunião

de quinta-feira, presidida pelo

prefeito Gilberto Brittes, con
tou com a presença de pre
feitos

.

e representantes dos

seguintes municípios: Bíturu

'na, . General Carneiro, Porto

·Vitória, 'Palmas, Porto União,
Canoínhas, Paula. Freitas,
Paulo Frontin e Mallet".

. O nossomunicípio, que tam
bém participa do aludido sis

tema, ali se fez representar
pelo sr. Fábio Nabor Fuck,
Vice-Prefeito Municipal, dr.

Moacir Budant, Assessor �u
rídíeo e Técnico Erico, ficando
assentada, na ocasião, a per
manência do técnico Carlos

Mendes que, de imediato, co
locou no ar os canais em de

ficiência, 4 e 12 de Curitiba.

Conforme a nota acima a

RADIPAR (Radiofusão Paraná

S/A), dentro de seis meses,
dotará toda a região e tam

bém Canoínhas, de uma

excelente imagem e som.

Vamos aguardar.

"Eslou enlre todos vocês, mas estou só, porque sou'

excepcional". . Ajude-me na I P A E •

A C I C participa
Federação das

Industriais

da

Canoinhas-SC

19/marc;0/1977
Número 1411

Ano XXX

Reunião Plenária

Associações Comerciais

de Santa Catarina

da

Durante 76 foram realizadas �56.610 consultas médicas,
7.589 pequenas cirurgias, 12.577 partos - normais e cirúrgicos -

74.781 tratamentos clíuícos e 8.837 tratamentos círúrgtcos.
Entre 08 2.068 trabalhadores rurais aposentados por in

validez, 760 apresentaram doenças ��rdio-vasculare8 representan
do 36,75% - maior 'Í'lcidência - 316 casos de alienação mental

(15,28%), 212 casos de cegueira (l0,25%). 193 paralisia inespecí
tante (9,33%), 156 esses de' doenças cão determinadas com

{7,54%) 116 neoplastias malignas (5,61%), 92 casos de doenças
ôsteo-artlculeres num total de (4,45%), 68 casos de lepra (3,29%'.
54 amputações de membros 'essencteta com (2,61%), 51 C8FPS de

tuberculose - pulmonar (2,47%), '34 casos de 'doença de parklnson
(1,65%), 11 nefropatías graves (O,4EOfg) e 5 casos de artrite de

formante (0,24%'.

Soa dias 18 e 19 de mareo do corrente, eltará'
se realizando

.

em Florianópolis, mail uma reunião

plenária da Federação das Associações Comerciais e

IndustrIais do Estado de Santa Catarina, da qual par
ticipará o Presidente da Associação Comercial e In

dustrial de Canoinhas, Dr. Hilton Rltzmann.

A reunião de abertura contará com a presença
do Presidente da Federaçllo das Associações Comer

ciais do Bralil, Sr. Pedro Leão VelIoso Wãhmann, e

. do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Antonio

Carlos Konder Reis.

Nesla reunião serão debatidos temas de grande
importância para o empresariado catarinense, que
estará representado por todas as suas entidades de

classe.

A ActC levará à reunião dois trabalhos para
serem apreciados e votados pela FEDERAÇÃO. Um

diz respeito à manutenção dos incentivos fiscais do

reflorestamento para as empresas madeireiras, que
eram regulados pela Lei n.o 5. t06, recentemente revo-.

gada. E o outro reivindica ao Governo Federal, a

ampliação dos incentivos fiscais do Decreto-Lei

n.o 1.452/76, que diz respeito à limitação da correção
monetária a 20% nos contratos de' financiamentos a

longo prazo, para as empresas que contrataram com

Bancos Oficiais antes de 1.· de janeiro de 1975. Esse

trabalho é do seguinte teor, valendo observar que já
é apresentado em nome da FEDERAÇÃO ao Ministro

de Estado competente, para conhecimento da matéria:

Exmo. Sr.
Dr. Mário Henrique Simonsen
DO. Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda

BRASIL'IA-DF

SBNHOR MINISTRO:

A FEDBRAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER�
CIA[S E INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SANTA
C ATARINA, reunida em Assembléia Geral em 19,03/77,
em Floribnópolis, atendendo ao que foi proposto por
entidades associadas e tendo em vista o deliberado
nessa reunião, vem respeitosamente à presença de
V. Excía., expor e reivindi�ar o que segue: .

1. - 1'(0 triênio de 1972/73/74 as empresas pri
vadas nseíonaís, sensíveis ao acentuado crescimento

da economia. com a decorrente ampliação do mercado

consumidor, 'lançaram-se a novos projetos de Investí

mentos, com o objetivo de aumento da produção e

criação de novas unidades fa.bris. Esses financiamentos
todos, foram contratados mediante uma taxa fixa de

juros e correção monetária. segundo os. mdíces fixa
dos pelo Governo da União.

2. - Na época. 08 financiamentos foram até es

timulados. pelo Governo. que via na politica de ínves
timentos da empresa privada o fortalecimento da eco

nomia de mercado. meta prioritária do nosso sistema

econômico. OI empresários. por sua vez, sentiram-se

encorajados às novas iniciativas, principalmente quan
do da área governamental partiam afirmações e gs
rantias de uma correção manetária em tôrno de 12'%
(doze por cento).

Nesse clima, nos anos acima referidos foram
contratados financiamentos de considerável vulto. pelas
pequenas e médias empresas nacionais, comerciais e

industriais.

S. - Com .efeito, nos anos que se seguiram,
fatores que dispensam ser indIcados, elevaram sobre
maneira os índices da correcão monetária, tornando

a situação quase insustentável para a maioria das

empresas mutuárias.

.t. - Assim é que, em 1975, através do Dec, Lei

n,o·1.410, de 31-07-75, o Governo Federal concedeu

Incentivo fiscal a projetos prioritários para 8 econo

mia nacional, fixando o limite de 20% (vinte por
cento) para a correção monetáríe anual, autorizando

as empresas a amortizarem o imposto de .renda dos

anos seguintes com os valores excedentes desse limite.

Esse beneficio era concedido apenas às empresas que
houvessem contratado o financiamento no exercício

de 1975.

Posteriormente, esse decreto-lei foi revogado

e

pelo Dec. Lei 1.452. de SO/OS/76,.em vigor, cujo artigo
primeiro estabelece:

"A partir do exercício financeiro· de 1977, aa

empresas privadas nacionais que tenham celebrado,
durante o ano de 1975, ou venham a celebrar, até o

final de 1976, contratos de financiamento de longo
prazo com institUições financeiras sob. controle do
Governo Federal, ou seus agentes; mediante repasse

de. fu.ndos. com a finalidade de execução de projetos
prlerítáríos para a economia do pais, poderão ter,
como beneficio, a Parcela referente ao valor da cor

reção monetária que exceder o índíee anual de 20%
(vinte por cento), nos termos deste Decreto-Lei".

O benefício concedido possibilita à empresa fi
nanciada utilizar, como crédito para pagamento das
parcelas devidas no ano correspondente, o valor equi
valente ao excesso da correção monetária apurado
nos anos anteriores.

Como se observá, o beneficio atinge apenas
uma parcela das ,empresas mutuárias, 011 seja,
aquelas que, contrataram em 1975 e 197.6. .

5. ...., li: as que contrataram anteriormente?

Porque anteciparam seu esforco de investimento,
devem ser punidas pela exclusão?

A indagação certamente será respondida pelo
Governo Federal, com a extenção dos benefícios con

cedidos 'pelo Dec. Lei 1.452/76, à contratos que se en

quadrem nas suas normas, mas que tenham sido ce

lebrados antes de ] .• de janeiro de 1975.

Não é lógico, nem justo e tampouco equânime
que, as empresas que contrataram financiamentos an

teriormente a 1975, fiquem ao desabrigo desse benefício.

No entender da classe empresarial, não há jus
tificativa plausível para se negar a extensão do be
nefício às empresas que contrataram antes de 1975.

Há realmente, na situação atual, profunda desi

gualdade de tratamento entre 8S empresas que con

trataram antes e depois dessa data. Como os preços
são controlados pelo C.I.P., pode-se concluir com fa
cilidade que as empresas que anteciparam seus ínves

timentos, estão em posição visivelmente desvantajosa
em relação às demais, pois criaràm-se diferenciais de
custos financeiros, com alto impacto. nas condições
de competição.

6. - Ademais, o acirramento do processo infla
cionário vem acentuando o problema, e até inviabili
zando alguns empreendtmentos já comprometidos,
numa época em que toma maior Importância a maxi

mização do uso do eapttal disponível como instrumento
de conteção de custos e preços.

7. - Vale observar ainda que, pelos cãlculos e

fetuados a partir dos balancetes do Banco Central do

Brasil. a extenção desse beneíícío representaria para

o Governo da União em suportar um ônus de apro

ximadamente 10% (dez por cento) a mais do que se
.

dispõe pelo referido Decreto-Lei, sendo consequente
mente de pouca representatividade.

8. - A medida, se adotada, viria não só bene

ficiar, como arredar uma desigualdade flagrante. em

relação a centenas de empresas, exclusivamente na·

cionais, de pequeno a médio porte, carentes de capi

tal de giro, que poderiam dessa forma, e mais acen

tuadamente contribuir para o esforço nacional de

recuperação da nossa economia.

9. - Face aos argumentos acima expendidos, a

FEDERAÇÃO DAS ASSOOIAÇÕES COMERCIAIS E IN

DUSTRIAIS DE SANTA GATARINA, vem a presença
de V. Excia .• apelar no sentido de que o Governo

Federal, analizando a situação narrada, amplie os

beneficios condedídoa pelo Decreto-Lei 1.452, a con

tratos que se enquadrem nas suas nornas, mas que
tenham sido celebradoa antes de 1.0 de janeiro/1975.

Florianópolis, 19 de março de 1977

(mais detalhes na próxima número)

..

..
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CORREIO DO NORTE 19.03.1977

Fotocópias?
o Cart6rio do Ilegistro Civil, de Ner

•

a c. Carte,
instalado no Forum, :t'eceber a mais
moderna "FOTOCO RA" Automática que
tira fotocópi face e simples de qualquer

documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos.

Ramos,
Pereira,

184
848

Aparelhos
JANTAR e

Porcelana

de

CAFÉ,

Ca r I ita
Rua Vidal
Rua Paula

lo Departamento de Veícu.los Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrar
para pronta, entrega:

Marca
Opala 4 portas
rusc:,â 1300
Pick-up- Willys 4x4
Corcel OT
Comodoro
2 f'uscão 1500
TL
Opala Luxo
Cheuette Verde
Cheuette Vermelho

o

973
1973
1969
1973
1976
1972
1974
1969
1975
1975

II

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário General Motor. do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -:- Santa Catarina

<'

-
- CANOINHAS DE ONTEM -

-

Em reuniio realizada • 30 de

junho próximo passado, a As
sembléia Geral da FederaçAo
Catarinense do Mate elegeu seu

novo Presidente. Becaíu a es

colha na pessoa do nosso ílus- Engalanou-se festivameDte o

tre conterrsneo sr. Altavir Za- lar do jovem casal Walmor e

níolo. O jovem índustríal canoi- Lourdes Furtado', pelo nasci
nhense, mal concluiu seu curso msnto de sua prtmcgenlta Ma
assumiu a direção eomer,cial de ria Bernadete, ,A robusta me

uma das maiores firmal de nina é neta do casal Nicolau e

SaDta C8tariDa, havendo-se sem- Tempori& Furtado e do sr. Jo
pre com ponderaçãc, sobriedade, sé ValeDte.
tirocinio e segur ançe' a ponto A todos os DOSSOS parabéDs.
de grangear O conceito que jus-
tamente desfruta. Devotado in- _ Ingrid, é o Dome da lín
teíramente ao trabalho, Inteli- da menina, que a 21 deste, veio
gente, amigo dos seus auxiliares, alegr8r o já feliz lar do casal
o sr, Altavir Zaniolo, temos, cer- sr. Johanes e de Celia, Rothsrt.
teza, que já conhece à fundo Parabéns aos pais com votos
as íntrmcades, operações cam-

\

de felicidades a, Dava erdeira.
bíaís e os mercados sulinos, à I

freDte dos destínos da Federa
ção do Mate corresponderá, ín-

Tem novo Presidente

a Federação do Mate

,-------------------------------------------,

A disposição: dos senhore industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

especializada: Linha complet dos motores W EG a preços diretos/da fábrica,
ustriais. Cabos

para água �
VISITE-NOS.

resolve
,

o seu

Seja um Soldado da

Polícia Militar
do Estado de

Santa Catarina
Vantagens:

'

- Vencimentos
- Adicional por tempo de Serviço
- Fardamento
- Calçado
- Ourlos
- FérIas
� Licença Especial
Assistência: Médica

Dentária
Hospítalar

Requisitos tecessários:
- Ser Dispensado de Incorporação
- Ser Reservista de 1.& ou 2.& Cate-
goria

- Ter no máximo 24 anos e seis
meses na data da inscrição

- Boa Estatura
- Boa Conduta Civil e Militar
- Curso primário completo
- Ser brastleíro nato
- Não poseute defeito tísteo
- Ser Isento do Serviço Militar

Seja um Policial Militar e proteja
os Direitos do Povo CatarinelSe
INFORMAÇÕES: So Quartel do 3.
Batalhão de Policia Militar em Oa
noíuhàe.
OUTRAS LOCALIDADES: Delega
cias de Policia

INSCRIÇÕES: Até 20 de março/77
WANDER{:EY LOPES ,

Asp OI Reap pI Chefia do SERP/S.-
II

problema :'

peças e acessórios para caldeir ,locomóveis e maquinários
.

de das as bitolas. C

pressão, fechaduras, aI.

I

Rua Desembargador Cos Carvalho, 41 e 44 - Fon 23-1770 e 23-2014
DDD 0425 ostal, 1106 UNIAo DA

UNGER

"25 anos vem

LTDA.

Fone, 22-0336
Representante em Canoinhas: Waldemar KnUppel

Canoinhas - Santa CatarinaRua Major Vieira, 360

'1--------------------------------------,

teiramente, à cODfiança dos que
o elE'geram àquela iDvestidura.

De nossa parte congretulamo
DOS com 88 Cooperativas cata

,

rínenses, com as' classes erva

teiras e com ojovem conterranee.

Idê FernaDdes, querida filha do
casal Joaquim FerDaDdes Luiz,
consorciou-se, também, sábado

que passou, o jovem Benito
Bastos.

- No proximo sábado, unir
se-ão pelos laços matrímcníaís
,a gennl senhorita professora

,

Dirce, dileta filha do casal Joio
'e Maria WisDieski, c jovem Wil
mar Friedrich, competente pe
ríto-contador.
Nossos votos de felicidades.

Nascimentos

,Está sendo sucíossmente es

perado o baile que a ·S.B.O de

Ceuolnhas oferecerá, sábado pró
ximo, dia 27, aos seus assocís
dos que será abrilhantado pelo
Jazz cYaru de S. Bento do Sul.

Falscimento
Faleceu iaesperadamente em

S. Paulo, onde se encontrava,
tendo seu corpo sido conduzido

para Marcilio Dias onde residia,
o venerando cidadilo sr, Bícsr-

\

do Kreís, comerciante ha mui
tos aDOS ali estabelecido.

Sua morte foi muito, !leDtida
e seu enterrameDtO foi muito
concorrído.

Casamentos
BaileCom a, gentil senhorite Saleta, '

dileta filha do D0880 amigo sr.

Henrique Voigt, habil marce

neíro aqui estabelectdo e de sua

exma. srs. d. Mária Voigt, COD

sorciou-se, no dia 20, o jovem
Waldemar Brandes,

'

- Com a geDtil senhorita (Correio do Norte de 25 demaio/1950)

Prefeitura Municipal 'de' (anoinhas
PORTARIA N. 55/77

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito MUDi

'cipal .de Canoínhas, Estado de Santa CatariDa, DO U80 de suas

atribuições legais, resolve:

URTADO HUGEN, héf"é de Se
missão, Padrã -' :C.2,12, a dís-
ilitar ,Delegacia de Re-

, sem prejuízos de seus

tor Pessoal de provimeDto em

posição da Junta de Alístamento
crutamento Militar, a partir desta
vencímentos e de outras vll.U��

GabiDete refeito Municipal e Cancínhas, em 10/03/77.
Benedito Therézio de Carvalho leUo .: Prefeito Municipal

1!:sta Portaria foi registrada e publicada DO Departamento
AdmiDistrativo, Da data supra.

Fábio labor Fuck - Vice-Prefeito MUDicipal

Indústria e Comércio Otto Friedrich S/A
- IÇOFRISA -

... <> • 4 �

c.a.c. ,F III 83.188.797/0001-20
Ia Geral Ordlná.rla

VÓCACAO
Na conformida e do artigo 15°, Capítulo IV dos

Estatutos "Sociais, fic8m convocados os senhores scíonístes
para .reuotndo-se em As embléia Geral Ordinária, DO dia

, 16 de abril ptóximo, às 6 horas nos E'sCf'�tórios da so

ciedade à Ruazr: I abel 574, em

)DOiDh88
(SeD,

para deliberarem o s�guin e:

ORDE DO D -
'

,

/

1.° - Leitura. exame, díscus Ao de ,r6eraçlio sobre o Ba-
e Pé das, contas da Dire
sc • relativos ao exercício

bro de 1976;
para o bíênío de .1977/1978;

4.° - Outros alSUD s de ínteress geral para a sociedade.
NOTA: - Acham- e a dísposíção dOI!ll membros aclontstes,
nos escritórios d sociedade, os papéis de' que trata o af

tígo 99 do Decreto-Lei n.? 2.627 de 26 de setembro de 1940.
, Cancínhes, 07 de' março de 1977 2

ISABEL KOHLER FRIEDRICH - Diretor Presídente
C.P.F - 154,093.099-87

·IMPRESSOS EM GERAL �em uma ou mail côre.'
Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.
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Polícia, Militar

19-03-77
N.o 141 t
Ano XXX

3.° BPI PPRP

NATUREZA DAS OeOR

MEN

DETENÇOES
Masc Soma

30 3 33
29 5 34
2 2 4
" 4
11 1 12
10 1 11
1 1 Z
3 1 4

-

2 1 3
10 9 19
1 3 4
1 1

2 2
1 1
1 1

2
Furto
Vadiagem
AUXILIOS DIVERS S AO 'PÚBLICO
Auxilio a Doentes

TOTAL 138

EMBRIAGU�S
'Centro .... ",.; .. .. .. 20
Bair. Campo D'Agua Ver e 6
Bairro São Cristóvão .. 2

Vila Industrial .. .. .. 2
Marcílio Dias .. ! i" •• 2
Bairro Aparecida .. .. 1
Bairro Alto das Palmeír s 1
Bairro Jardim iEsperan �
Soma.. .... .. .. 35

AGRESSõES
Centro ... , .... I"

Bair. Campo D'Agua Verd
Bairro São Cristóvão .. .

Marcílio Dias .. .. .. .

Vila das Indústrias ...
Baírro Jardim Esperanç
Som a . .. .. .. .. .. .. 21

DESORDENS
Bair. Campo D'Agua Verde 6
Centro.. .. .. .. .. 4
Bairro São Cristóvão 3
Bairro Sossêgo .. '

..
1

Vila Industrial .. .. 1
Bairro Ucraniano .�, I" (o. 1

Som a 16
VADIAGEM

Centro 10
Bairro São Cristóvão .. "

1

Soma 11

AVERIGU�ÇÕES
Centro .... I.. .. .. .. 6
Bairro Alto das Palmeiras '1

109, 29

ROUBO
Centro.. .. .. ... .. ..

3
Bairro São Cristóvão .. 3

Soma.. .. .. .. .. 6

DEMENTE
Centro .. .. .. I' " �. •••• 2
Bair. Campo D'Agua Verde 1
Marcílio Dias .. .. .. .. 1

Bairro Jardim Esperanç�
80 ma <, ..•• 5

DESARMAMENTO
Bair. Campo D'Água Verde
Centro '

.. , .. ,"

DR. ZEN AMARAL FILHO

Soma
'

.

TENTATIVA
DE HOMICíDIO

Centro i" •• •• •• •• •• 1

Bairro Jardim Esperanç::....__!
soma 2

DESAPARE,CIMENTO
PESSOAS

Bair. Campo D'Agua Verde 1

MENDICANCIA
Centro.. .. .. .. .. 2

ATENTADO A MORAL
Centro .

DESACATO
Centro. . .. .. ..

1

S�I ANASTáCIO LANHI
2. o Ten. Comandante do
Pelotão de Policiamento

e Rádio Patrulha

,

1
2

ACONTECENDO Responsabilidade
..; � ••••• J. M. M. e C.

Mapa demonstrativo das ocorrências
atendidas por esta RP"

durante o mes de evereiro de 1977

Agressio
Embriaguês
Desarmamento

Averiguações
Embrieguês e ,Desorden
Desordens
Tentativa de Homicidi
Roubo
Encontro de Cadávere
Embriaguês e AgressA
Vadiagem
Demente
Desaparecimento de
Incêndio
Mendicância
A tentado a Moral
Desscato
Rapto ou Sequestrc
Encontro de veículos abendonadoe

* Ser pessoa é viver em

plenitude csd« etapa, ca

da dia da vida,
- quer na primavera da

{uventude, onde tudo é flores,
sonhos, alegrias, jovialidade
- quer na idade madura,

onde, qual fruto sazonado, a
pessoa se sente possuidora
de um enorme, cabedal de
'experiências
- quer na velhice, onde

não está a espera da morte,
mas vive, porque viver é pró.
pria do homem em função da
esperança de uma vida tuttllra,
Pois com. atirma a Escri»

ture, a vida não é tirada,
mas transtormada.
E para quem realmente

vive e não passa simplesmente
pela vida, é bem verdade que
·0 sorriso. lhe «é companhei
ro» ste no último degrau da
vida.

* E tinalmente teve inicio
dia 15 as aulas em todo

o estado. E com elas muitos
de nossos amigos nos deixa
ram para estudarem em outras
cidades. Entre eles a bonita
e simpdtic« Sandra Mara
Allagl.
* Hoje à noite, no Clube,

.

uma gostos. beatinha se

rá o ponto de encontro de to.
dos. Dê oocê também uma

aparecida Já.

* Astrid Wiese, esposf,J do
senhor Ary Wiese, esteve

de aniversário dia 16 próxi
mo passado. Nossos cumpri.
mentos.

* Também .Jovce Wiese,
a bonita moreninha, ex

treando idade nova desde dia
17 último.
A uocê Joyce, felicidades.
* Dia 23 próximo " linda

Soraia Togami estará re

cebendo o cumprimento de
seus amigos pela passagem
de seu anicersano.

* Quem deixou muitas sau-

dades com sua partida,
loi Dirceu Silveira. Mas ele
prometi voltar, pois gostou
muito da hospitslidaae da

,

turma.

* ltamone (som de veludo)
conjunto contratado par,a

alegrar o Baile das Debutantes.

* Rober to Shimoguiri es-

teve entre nós sábado
passado. A razão de sua vin
da é uma moreninha ' muito
fofa que novamente está co

nosco.

* Sandra, filha do casal
Sebastião e Marilda Gon-

2
1

3

Aniversariantes da Semana
Dia 19 - a sr a. Elvira esp.

do sr. Ernesto Noenberg; a

srta. Ursula Anita Mews.

Dia 20 - a srta. Clarisse
Sotia Freiberget; o [ouem Nor
berto Wachtel FiLho.

Dia 21 • o sr. Ziegtried 01-
sen; a srta. M.ria de Loudes
Fernresi.

� Dia 22 • a Vva. Maria
Deuscelia . Treoisani; os jo
vens Benedito f.0 do sr. Bene
dito Theréeio Carvalho Netto
e Pedro Ivo Seleme.

'

Dia 23 - os srs. Silvino
Baluta e dr, Moacir Budant.
Dia 24 - os sts. Rubens

Zacko e Teodoro Cordeiro; a
menina Sandra Maria ta do
sr. Rubens Zacko,
Dia 25 - ti sra. Hedoig esp.

do sr. Carlos Marz,' O sr. re
lix Ruaolt.
Aos aniversariantes nossos

parabéns

1

çaloes, aniversariou quarta
feira pp. A oocé Sandra,
felicidades e contamos com

você mais vezeS.

* Carmem Pazda anda
muito escondida atual.

mente. O motivo � que ficou
muito feliz depois que alguém
correspondeu ao seu aceno.

Quem pode confirmar isto é
a Josisne.

* George A. Gassenterth
anda recebendo telefone

mas misteriosos. Como é (Ieor
ge, estamos curiosas com este
seu novo amor.

* Carolina e Markiu é o

parzinho muito simpêtico
que sempre prestigia aS nos

sas tardes.

* Esporte é vida, incentive
.seu tünà na prática de

esportes.
* Muitos restinhos novos

apareceram no Colégio
Estadual Santa Cruz neste
ano. Entre eles o de Rita
de Cassis, que, está morando
aqui stuatmenté.

* Sexta-feira retrazada (11)
Zeca Krzesins,ki recebeu

em SUII residência muitos a

migos para uma festinha de

despedida.
./:1 presença destaque foi de

Leila Cador, q�e recebeu o

pessoal muito sorridente.

* Uma linda lourinha anda
muito apaixanada pelo

Aiteu, Por favor Alteu, será
que ooce não nota o grande
amor dela?

* '

Marcos Murara linda pe
las nuvens ultimamente,

a causa é uma nova paixão.
NãO é para menos, né me

nino?

* A [osian« Stela também
está muito apaixonada.

Seu principe é muito toto e

curte muito esta paixão.
* Como é Iêosane, muito

contente? É pra estar não
e mesmo? Attnel, você e o

Mikus fazem um parzinho
realmente bonitinho.

* Milena Nora Batista pal-
pitando St3U coração por

um moreninho de olhos ver

des. Milena, ele e uma graça,
pena que esteio tão distante.

* A confiança em si mes-

mo e o primeiro segredo
do êxito.

TCHAU

Grupo Financeiro do BESC
em nossa cidade

o Grupo Financeiro do BESC
esteve reunido em nossa ci
dade, para orientação aos ge
rentes de nossa região, pre
sente também o de Curitiba.
Assim, aqui estiveram os srs,

Evaldo Amaral, Alfredo Tei- Ixeira Sob." e Otto D'Eça Abreu.

Igualmente,mantiveram con

tato com os empresários locais
e participaram de um almoço
no Clube Oaneínhense, pre
sentes também o Prefeito
Therézio Netto, Vice-Prefeito
Fábio Nabor Fuck e outras
autoridades,

Quartel' em C.noi has, e.n 28 de fevereiro de 1977

Sadl .Inastácio LlÍlbi -: 2.° Tte Comandante da Rádio Patrulha

!tair Corrêa do 'rad - 3.° Sgt Aux do Cmt do PPRP

Serviço Público Federala'
,

,

-

-

-

,

.

Relação das Ocor êncías Bairro Jardim Esperanç::....__!
atendidas por esta BP, uran- Som a , .. �. 8
te o mês de Fevereiro d 1977.

AVISO
Posto de Inseminacão Artlfldal de Canoinhas

,

o serviço de Inseminação Artificial em bovinos, con
tinua em pleno funcionamento, as vantagens do seu uso são
inúmeras como: proporcionando maior economia, melhora-'
mento mais rápido do rebanho, controle de doenças, facili-
dade de manejo.

'

,

Este serviço está sendo mantido pela Prefeitura Mu-
nicipal de Canoinhas e Secretaria da Agricultura.

. Maiores e melhores informações quanto ao uso de
Inseminação Artificial poderão ser obtidas no escritório da
CAFASO, e os resultados já obtidos poderão, ser verificados,
com os srs, João de Paula e Silva, Alfredo Pschaidt e outro•.

Lotes - Balneário de Barra Velha
Se você deseja investir em um imóvel que

vai lhe proporcionar uma valorização sempre

progressiva, d
••

a-se ao ESCRITORIO �IDER,
à Praça Lauro ··Iler, 558, nesta cida� e fale
com SEBASTIAo ANCISCU DE SIS.

A PIlAIATUR.

Vá conhece aiores detalhe� assegure as

férias da dia, além de um exce�te investi-
mente � ,

Lotes a partir de Cr$ 15.000,00' co�prazo
de até 40 meses para pagamento sem júros e

sem correção monetária.

entos Imobilíâ
agníticos lotes no

,,'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 00 NORTE'

Notícias· de· PAPINBUVI
Todos querem proteção

TODOS QUBREM PROTEÇÃO. COMO
FAZBR PARA MEREct-LA? Não é novidade prá
ninguém a' habitual bênção de automóvel, nos
primeiros dias do ano feita -pelos freis capu
ehínhos, Na mesma ocasião foi entregue os for
mulários contendo os 10 Mandamentos do «Cho
ler Cristão». Para os que nem leram tal docu
mento. vamos reproduzi-lo na íntegra: 1.0 Man-

\ damento: No ferro, no mental, no petróleo, na
borracha, no vidro, do meu carro, contemplarei
sempre a bondade do meu Senhor, que fez tudo
iS60 para mim. ,2.· Guiarei sempre com prudên
cia, poís meu carro não tem cabeça. 3.° Cuida
rei. de minha vida. Quando alguém 'morre de
carro, ou ele se matou ou os outros o mataram.
Deus não tira a vida de ninguém. 4" Farei do E.ereveu;
meu carro um Instrumento de satisfação: serei Eameraldino II. Almeidapaciente com todos, príneípalmente com os

-

«b,!-rbeiros» e charangas. 6.° Respeitarei as leis. do trânsito para que mi
nha vida seja respeitada. 6.° Jamais guiarei bêbado, pois lugar de bêbado é na
cama ou na cadeia. 7.° Não esquecereí nunca que atrás de uma bola,
na rua, há sempre uma .crlança. 8.0 Guiarei sempre 'devagar para chegarmais depresa. 9.° Farei do meu carro um Instrumento de serviço, não uma
fonte de orgulho. 10.0 Respeitarei meu carro. Ele foi abençoado. Não permitirei dentro dele, baixezas e afrontas a Lei do Senhor.jOcluna do D.A.)

ccsrespcoaéncta cõeçou atraaaaa
. Afim de dar-mos uma justificativa aos nosso li prezados asaínan-

· tes e leitores do Dão aparecimento de minha coluna DOS números 1408 e
1409, cujo motivo não foi nosso, visto a correspondência ser colocada
aqui na Agência Postal' dia 21/02, seguindo a mela a Mafra no mesmo dia.
Acontece que recebo carta da direção do jornal «Correio do Norte» vasa
da nos seguintes têrmos: (a qual muito agradeço). Canolnhas, 26 de teve
relro de 1977. Prezado amigo Esmeraldino. Lamentàmos Informar que a
sua bem aceita coluna não foi inserida nestes números porque a matéria
foi recebída 'Í!omente sexta-feira e o jornal já estava impresso. Pedimos
informar se deverá sair no próximo número ou se- prefere nos enviar
outros artigos. Sem mais no nomento, subscrevemo-nos Cordialmente. asso
W. Fallgatter-Gerente. Aqui fica o meu apelo ao Correio para que não
se repita fatos de tal natureza, ao mesmo tempo peço escusas aos nossos
assínaatea por não ter saído os aniversários dos seus familiares.

Ciuro O símbolo do saber
o livro toí, é e será o símbolo do saber, alicerçado nesta sabe

doría, o Governo Federal, Estadual e Ministro da Educação, General Ney
Braga, tudo tem feito. para dar ampla e preferencial atenção ao ensino em
todo o Território Nacional. Exemplo no ano passado foi distribuido no
estado 499 mil livros didáticos. Este ano somente, a cargo da 08 Coorde
nadoria Regional de Educação Ioí distrlbuido a apreciável soma de 49.000
equarenta e nove mil livros». Nosso município está Incluído nesta relação.
Este 1II0lunlsta recebeu dá Coordenadoria Regional de Educação convite
para participar das solenidades que conta com a presença de altas autori
dades, inclusive do Exmo. sr. dr. Salomão Antonio Ribas Junior DO. Se
cretário da Educação do Estado de Santa Catarina. A entrega foi feita dia,
08 do corrente à 10,00 horas, no Colégio Estadual Barão de Antonina; da
cidade de Mafra.

Presidente na fila
-Preocupado com as notícias sobre as filas do INPS, que ressur

giram em grande estilo no posto da Marechal Floriano, o Presidente da
quele Instituto, Reinhold Stephanes veio a Curitiba e, incógnl�o, foi à fila
com a firme decisão de por fim às irregularidades que estavam rEt"surglndo. Hoje, Stephanes recebe a Imprensa para explicar as imediatas pro
vidências que serão tomadas Clom vistas a solução do problema. (G.P.)

É tempo de fraternidade
A Campanha da Frate,rnidade está em pleno vigor, a começar

pela sua casa e sua família. Este é o objetivo da campanha este ano:
desenvolver os princípios cristãos e a leitura do Evangelho Justamente
no universo de cada um, sua própria !amOia. Dê você também o exemplo.

Casamento
. _

Em Brasllia, no dia 25 do corrente, le unirão pelos laços sagrados
do matrimônio a senhorita Be'atriz e o jovem Sergio, ele filho do distinto
casal Seme Koffes e Exma. Senhora Jamile Skflf KoUes. Bla filha do Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho e Exma. Senhora Divalr Zaniolo de Carvalho.
A cerimônia religiosa será 88 vinte horas, no Santuário Dom Bosco. A
coluna penhorada agradece o convite recebl,do do Ilustre amigo a quem'
Papanduva muito deve, almejando ao jovem par perenes felicidades no
porvir, votos' estes extensivos a seus progenitores.

'

i

Passarela da sociedade
.

Com relativo atraso, nossa agenda &ocial registra fi passagem de
nlver ocorrido dia 27/02 p,p. da distinta dama' de nosla sociedade sra.
Alice F. da Silveira. Felicitações pontificaram em alto estilo para a pres
tativa. senhora.

Dia 07 festejou seu nlver a srta. Ellzabete, filha do casal sr. El·
pidlo (Etelvina) T. Lisboa. A jovem-guarda presente 'encarregou-se da
animação.

.

Dia 08 festejou niver a senhorita Marli Tereslnha PaulIchei, filha
do casal Afonso (Ida) Paullchei, residentes em Curitiba. Cumprimentos
pontificaram em alto estilo para a simpática senhorita.

,

· Dia 12 festejou seu natalfcio o garotão Almir, filho do casal Anibal
(Lidia) Becker. ele Cartorário em Nova Cultura e nosso prezado assinante.
Muita alegria marcou a data de seu niver.

Dia 17 do corrente nossa agenda social re'glstrou com prazer o
aniversário da Senhora Idalina da Cunha Ramos, virtuosa esposa do sr.
AntonIo da Cunha Ramos, Func. Federal aposentado, A alegria na sua
festiva data, foi comemorada na intimidade da numerosa família, entre
filhos, netos, bisnetos, genros e noras, Inclusive inúmeros amigos.

Dia 19 do corrente festejou idade nova o sr. Anlbal Becker, MD.
Cartorário do distrito de Nova - Cultura. Pes80a que desfruta· de sólidas
amizades, no seu festivo dia, recebeu os mais justos e merecidos
cumprimentos.

SRTA. MARIA LUIZA;dia 20 festejou nlver a srta. Maria Lutz�,
filha do casal sr. João Lemos de Souza e sra. Francisca. Multa alegria
pontificou na festiva data da simpática senhorita.

'Dia 21 do fluente festejando Idade nova a sra. Nadyegge B. AI-
·

meida, virtuosa esposa do dr. Dino Almeida. A aniversariante é a respon
sável pela apreciável coluna Caderno da Mulher suplemento da Gazeta do
Povo. Felicitações pontificarão em alta rotação a distinta dama.

.

A coluna se associa as manifestações de apreço e amizade al
mejando multas felicidades a�s aniversariantes.

UM POR SBMANA: O verdadeiro mal do homem não é o mal
que ele padece. É o mal que ele faz. (A. Manzoni)

Registro (iv_ii

Editais
Sebastillo Grein f.O.t8' Elcri.

vão de Paz e Ofi9"al do Registro
Civil do

mUni�'í>iO
de Major

Vieira, Comarca
.
de Canoinh.as,Estado de Ssnta Catarina� ,

Faz saber que retendem casar:

«EVALDO MUCHALOSKh
Com «MARIA ALVES LIMAlI.
Ele na,tural des 'II Eetado nascido
nelte municípi f DO dia 08 de
março de 1954, lavrador, eolteiro,
domiciliado e r sidente neste mu

nicípio, filho d David Mucbalos
ki e de Helena Krisam 'Mucha
loski,
Ela oatural de te Eltado oascida
em Toldo de ima, di município
DO di. 23 de�g08to de 1959, do
lar,lIolteita, do iciliada e residente

ne,Bte municíjO'
filha de José

Alves de Lim e de baura Fer-
reira de Lima

-

«JOSÉ OS I TELES RUDRI
GUESlIcom «ElLVIRAKRAUSSlI.
Ele natural di;te E!_Itado nascido
Deite municípi no dia 11 de ju
lho de 1954, lavrador, solteiro.
domiciliado e r sidente neste mu

nicípio, filho de Silvino Teles
Rodriguel e d Claudia Belinski
Rodrigues. Ela natural dest,e Es
tado nalcida ne te munioipio no

dia 27 de maio de 1958. do lar,
.

solteira, domici·ads e residente
oelltl!' município, filha de Aman
tino Krau9s e e Ana

.

Becker
Krausa.

Apresentaram . os documentos
exigidos pelo .6digo Civil art.
180. Se algué iver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, ecuse-e para fins de direito.

Major Vieira, 09 dll warço/1977
SEBASTIAO GREIN COSTA

Oficial do Regiltro Civil

VENDE-SE
casa de madeira com 80 m2,
situada à Rua Alois Stüeber
(próxima. ao Grupo Escolar
Irmã felicitas).
Tratar nesta redação.

. -

Documento extraviado
ILDELFONSO CORR:EA, de

clara pan os devidos fins que
extraviou SU8 Carteira NacioDal
de Habilitação (Profissio,DalD
A mpsma fica sem efeito por

haver requerido a 2.° vi.a 1

,'1 Material escolar e de
escritório você encon-

tra 'na loja da

IImpressora Ouro Verde

29 anosa $ervieo da Comonldade

Diretor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerente Comercial: GLAUCO J. BUENO

CompOSição, impressão e redacão:
Impressóra Ouro' Verde Lida.

Rua Paula Pereira, 165 - Fone 22-0319
CARDINHAS - Sinta Catarina

19.03-1977

1

EDITAISHegistro Civil -
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Re,iltro Civil do 1·. Dil.

trito de Caooinhal, Saota CatariDa, faz sabeI! que pl8te,Ddem c.lar.

MARCOS HATSSHBACH e HAFIA MARIA DOBRO
CHINSKI, bralileirol, lolteirol, domiciliadol e relidentel Delta cidade.
Ele, carpinteiro, Da.cido em GaDoinhal 1101 15/09/195�, filho de
Emesto Hetschhàch e Herta Stochdich Hatschbach. Ela, do I.r,
nalcíd. em Csuoinhee aOI 25/08/58, fi a de Otavio Dcbrechiaek]
e N.dir da Silva Lima Dobrcchieski,

JOAO OLEGARIO ESTEL ER BATISTA e €ILÉZIA
LARA CARDOSO, bralileirol, soltei OI, domicllladca e re.identel
Desta cidade. Ele, comerciaote, naec do em Rio dOI Poços Deite

Distrito aOI 10.03.1952, filho de Fr noisco Ervecio. Cubai Bati.ta
e Alaide E.telzner Batista, Ela, eDfer eira, Dalcid. em São Sebaltião
dOI Ferreira o/ município aOI 26. 3.1953, filha de Joaquim Lara
Cardolo e Leopoldina Ruthee Lara.

FERNANDO SARDA e ARenA CRISTItiA ESCUD-
LARK, br.lileirol., eolteiroa, domieil ados, ele em Trê. Berrse e ela
De.ta cidade .. Ele, empeesârío, Dalci o em Trê. Barrai aOI 21.03 1955,
filho de Manoel Sardá e Helena udeinski Sardá. Ela, proíeseora,
Dalcida em Canoinhal aOI 20.03.1 59, filha de Josê Esoudlark, fal,
e de Juventíne Hiaoon Eseudlerk

FREDOLIN ALVES O GOES e LOIZA DE ALMEIDA,
bralileirol, lolteirol, domioilíadoe e resideDtes Delta cidade. Ele I �pe
rário, oalcido' em Rio Bonito elte município aOs 01.02.1918, falho

-

de João Pedro de Goel e Balbi a Alve. Psdilhe. Ela, do lar, naeclda
em Xarqueada !lOI 31.03.1'21, ilha de João de Almeida e Maria
Ferreira de Almeida;

NIVALDO WILLI ITTLICK li MARIA TEREZA
RODRIGUES, bralileirol, 10lJeirol, domiciliado I e resideDtel. ne�ta
cidade. Ele indueteiâeio, DSlcido em Rio, dOI POÇOI Deite Dlltrlto

,

aOI 08.10.1946, filho de Loure ço Wittlick e Julia Heleoa Wittlick.
, Ela, do lar. nascida em Laie dinho neate município aOI 28.01.1956,
filha de Felicio Rodriguee e Izira Schvedler Hodrigues.

«OLIVIO . RICARDO com«MARLENE 'GUDE», brasilei
rOI, lolteirol, domiciliados e r sidentes Deite distrito. Ele, motorilta"
nescldn em Encruzilhada nest Disteito aDI 16.10.1953. filho de Mi·

. guel Ricardo e 'de' F'Jorizia G me. Ricardo. Ela do lar, Ducida em

Rio d'A.reia oeste município OI 8,5.1960, filha de Alvino Gude, fa
lecido e de Geoy Andrade e Oliveira Gude.

cCARLOS JOSÉ L NZ:. com «EMILIA DALMORISlI, brs
Rileirol, I e relidentel Delta cidade. Ele operário.
naeoide em Salto da Agua erde DI distrito aOI I.D de setembeo de
1940, filho de Onaldo Jos Lens e de Ernelltioa Moreira Leoz; ela

, do lar, oelcida ero Distrito de Maior Vieira-SC aOI 3 de agosto de
1949, filh. de Miguel Dili aris e de Natalia Dalmoeis.

«NIVALDO DE MELO:. com' «ROSA MARIA EMILIA
NO», bralneirol,. lolteir I, domiciliados e relidentel Deite di.�rito.
ele operário, oascido em Felipe Schmidt n/Município aOI 20 de la

tembro de 1950, filho de Emílio de Melo e de Maria Paczko de Melo;
ela do lar. Dalcida em B la Vilta do Toldo o/Município aOIl 25 de;
egoltó 'de' 1954;

filha-le
LiDdolfo .Emiliano, falecido, e de Maria

Pereira Emiliaoo.
.

.

.-
,

.'

�LUIZ 'ALVE 'PEREIRA» com «AUREA DAMASOll.
bralileirol: lolteiro., do iciliadol e re.idaotel 'nis&té distrit'o; ele me-,

cânico" nalcido ,e,m. saia Leocádia o/Município aOI 12 de agolto de'
.

1950, filho de �ulferin
.

Alv�1 Pere!ra. e dI! Luiza Ro�riguel Pereira;·
ela do lar, DeiCida em Sallelro D/dlltnto ao.' 22 de Junho de 1958,
filha de João'

B8Pti.t�98mOlO
e Ro.inha 'Cavalheiro ,Damaso. falecida.

. ,«FRANGISC' RODRIGUES:.' c�m
.

«LOURDES NIE.
JELSKh, bra.iieirol lolteirol, domiciliadol e re.identel n/Di.trito.:
E!e lavrador, oalcido em Irioe6polil aOI 5/6/1954, filho de Manoel

. Rodrigoe'l 'e' Dtirváli
'

Nevei; ela do lar. bli'lt:ida .

em Barra Maola'

D/município aos 25/10/1956, filha de Vitor Niejellki e HeleDa Nieiellki.

�a�oin�81, 1.6, d� março de 1977.-

" " "Nerelda C. Côrte Oficial do Registro Civil

BAS,IL,IO - HUMENHUK & (IA. LTDA.
- ,I Revendedor FORD 'I

Fazemos' sempre a melhor oferta em veículos
novos FORD e usados de' qu�lq r marca.

• 1975 - laranja 750

Adquira seu ve' lo osndo 110m I m�ima entrada.
Vele os inteiramente revisados,� de boa prleedêneia,
aOI melhores preeos da reglio.

Visite.;oos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - lones 22-0268, 22-0468; 22�0024

I
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Volkswagen
diminuir

Desde o ano passado a Volks
wagen do Brasil Incluí no cur

rículo dos. seus cursos de trei
namento para pessoal técnico e

administrativo da rede de
revendedores, pálestr8s especiais
sobre «Causas do Consumo
Excessivo de Combustívele,

Em' 19'76, dos 26 mil funcio
nários ligados à rede de 800
revendedores autorizados e pas
síveis de treinamento, pelo
menos 17 mil adquiriram con

dições de identificar e corrigir
todas as causas que tnüuem no

consumo de combustível, cons
cientizando o público numa

eampsnha inédita de grande
efeito multiplicador.

Para esse 'programa foram
mobilizados todos os instrutores
das áreas de Vendas, Assistência
Técnica, Peças, e do Centro de
Desenvolvímento Empresarial,
este último, com atrtbuíçêes de

treina suas

consumo de
revendas para
combustível

Dia Mundial das Voca

data
coordenar todo o programa de

atualização de métodos e técnicas
de administração 80 nível' ex

clusivo dos proprietários de
revendas.

Dentre outros, são estudados,
como pontos principais que in
fluem no consumo de combus
tível, O motor, sistema de ali
mentação, sistema de ignição,
suspensão, a carroceria e o

. próprio motorista.
'

Veículos mais
econômicos

Embora prcduztndo os veí
culos reconhecidamente mais
econômicos do mercado nacional,
a Volkswsgen do Brasfl, através
do Treinamento de Pessoal de

Revendedores, montou um «pa
cote> de informações técnicas
e práticas, para os mais dife
rentes níveis . de funcionários

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço in�tantâneo e pede' o.

Instalaçã

Procure no de Derby Carlos -

Ulhmann, na Pr a Lauro Müller, 251

-
.

Santa Catarina

alkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista
II 18 OOiS89159/DBP

Clfnica d . tária de senhoras e crianças.

E.peciaÜzação em Odontopediatria.
Hora marcada

.

Prap r.."" Miiner� '4.,4.'
.. ,. . �

FODe, 22-04.61

de uma revenda, visando eOD

tribuir para a formação de uma

«consciência para & economia»,
que trará benefícios diretos 80

conaumldor e 8 todo o país.

Para o pessoal de Assistência
Técnica são feitas palestras
dando todas as «dicas» técnlcas

das causas do consumo excessivo

de combustível. São explicados
entre outros ítens, a regulagem
básica do motor (exame do ân

gulo de permanência � o ponto
de ignição, purificador de ar,

regulsgem da .marcha lenta com

o motor quente) inspeção mi
nuciosa de todo o sistema de

arrefecimento (a ar ou a água),
a verificação do sistema de

alimentação (pressão da bomba
de gasolina,.válvulas eletromag
néticas, nível da gasolina na

cuba, vazão da bomba de ace-
.

leração e posição do tubo inje
tor, cálíbres e funcionamento
dos abafadores automático ou

. manual).

Todos os r�vendedoru VW
oferecem em seus setores Aasíe

têncís Técnica, os serviços de

manutenção periódica, corretiva
e VW Diagnose, que permitem
consteter e Eoliminar eventuais

irregularidades do veiculo. Uma

atençã.o especial é dada aos Itens
de segurança e consumo. Neste
último caso, através de medidas

adequadas, de acordo com a8

especificações dh fábrica, o

consumo de combustível e lu
brificantes é reduzido aomínimo.

IW

coes
,

tem nova
ROMA - A Sagrada Congregação para a Ed�

cação Católica, através de circular enviada a todas as

conferências episcopais, comunica que a data
.

do Dia
Mundial das Vocações, celebrado comumente no 4.0

domingo após a Páscoa, foi este ano transferida papa o

3.0 domingo após a ressurreição do Senhor. Isto foi
motivado porque o 4.0 domingo após a Páscoa 'Coincide
este ano com a data de 1.0 de maio, que é o Dia Mun
dial do Trabalho. Assim, o Dia Mundial de Orações pelas
Vocações foi transferido para o dia 24 de abril (ele).

Sociedade Industrial e Comi. Slcól S. A.
CCGMF 83. 189.0'84

A:SSE[MB:LÉIA GEHAL EXTRAORDINARIA

EDITAL UE, CONlVOC!AÇÃO.
,

. São conv cados os acionistas desta Empresa para
se reunirem em Asse Iéía Geral Extraordínáría, na sede so

cial à Rua Getúlio VaI' s, 847, na cidade d -éanoinhas-SC.,
às 14 horas do dia 16 de a "ii próximo vin uro, afim de aten-
derem a seguinte "Ordem Dia": .

1. O) Aprovação do Bala o eral, Conta de Lucros e

Perdas e relatório d iretoría referente ao exer

cíCIO social encerr o e 31.12.76.

2.°) Aumento do C- ital Social Cr$ 2.500'.000',00'
para Cr$ 5. 0.000.,00, com in orporação do Fun
do para A"' ento de Capital, orreção Monetá
ria do .

vo Imobilizado, Manutenção do Capital
de Gir ' róprio. Lucros e outros créditos.

3. O) Alte ção Parcial dos Estatutos.
4. O) EI ção dos Membros do Conselho Fiscal e Supleh

t para o exercício de 1977.

utros assuntos de interesse social.

.. Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, os

»:
docume

.
os a que se refere o Artigo 99 do Decreto Lei n. o •••

/' 2627 d 26 . 09 . 1940.
.

Canoinhas se., 09 de março de 19,77.

ARNO COURT HOFFMANN _ Diretor Presidente

Para os funcionários de vendas
e peças, as palestras são obje
tives e práticas. Cada elemento
treinado recebe um «kib com

pleto, todo ele desenvolvido

pela Engenharia e pelo Betor de
Tretnsmento de Pessoal de
Revendedores da VWB.

F O RMAS A - FORNECEDORA DE MADEIRAS - S. A.
CGC(MF) 82.728.312/00'01-80'

-CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉ,IA GEHAL ORDINARIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas �sta Sociedade

para a Assembléia Geral Ordinária à realizar-se às oras do dia 07 de

ABRIL de 1. 977, em sua sede 'social sita à Av. 'Aquino da Fonseca

n. o 1013, nesta cidade, com a.�eg�in te .':
,ORDEM DIA

1. ° Exame, díscussã e' 'deliberação sobre o Balanço Geral,
Relatório dretorta,: conta de Lucros e Perdas. e Pare

cer do nselho Fiscal referente ao exercício encerrado

em 31 de Dezembro de 1976.

2. o :Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.

3. o. Outros assuntos de interesse da soctedade.

Canoinhas, 07 de Março de 1.9'77.

NICETO OSMAR FUCK - CPF 004.716. 239�29 - Diretor Industrial

'O RMAS A - fornecedora .de ladeiras S. A.
CGC(MF) 82.728.312/0,001-80

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINAR

Ficam convocados os Senl:ores Acíoní s desta Sociedade pa- .

ra a Assembléia Geral Extraordinária à re
.

ar-se às 17 horas do dia 07'

de ABRIL de 'L 977, em sua sede socia Av. Ivo D'Aquíno da Fonseca

n .

o 10'1,3, nesta cidade, com a segui e

ORD DO DIA

1. o Aumento d apital Social, com a incorporação das re-

servas, co eção e Lucros de acordo com o Parecer do

Conselho Fiscal.
.

2.° P.Uteração dos Estat�tos.

3. o Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Canoinhas, 07 de Março de 1.977.

NICETO OSMAR FUCK - Diretor Industrial- CPF - 004.716.239-29

EMPRESA INDUSTRIAL E COMERCIAL FUCK S. A.
CGC(MF) 83.188.219/00'0'1-93

CONVOCAÇÃQ
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Ficam convocados os Senhor -Acionistas desta Sociedade

para a Assembléia Geral Ordinári
'

êalízar-se às 15 horas do dia 07 de
ABRIL de 1.977, em sua sede Ial sita a Av. Ivo D'Aquino da Fonseca
n. o 10'13, nesta cidade, co seguinte

R DE M DO D I A
"

L o Exa ,discussão e deliberação sobre o Balanço Geral, Re
latório da Diretoria, contas de Lucros e Perdas e Parecer

do Conselho Fiscal referente ao exercício encerrado em

31 de. Dezembro de 1976.

2. o :Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.
3. ° Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoínhas, 07 de Março de 1. 977 .

NICETO OSMAR FUCK - CPF 004716239-29 _ Diretor Comercial

EMPRESA INDIJSTR·IAL E COMERCIAL _'DCK S. A.
CGC(MF) 83.188.219/O'OOl�93

CONVOCAÇÃO'
.

ASSE'MBLÉIA GER ri�XTRJAORDINARIA
Ficam convocados Senhores Acionistas desta Sociedade pa-

ra a Assembléia Geral E aordinária à realizar-se às 17 horas do dia 07
de ABRIL de 1. 977, sua sede so-cial à Av. Ivo D'Aquino da Fonseca
n. o 1013, com.g.s guinte

ORDEM DO DIA

1. ° - Aumento do Capital Social, com a incorporação das
.

reservas, correção e lucros de acordo com o Parecer do
Conselho Fiscal.

2.0 - l.üteração dos Estatutos.

3. o - Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 07 de Março de 1.977.'

NICETO OSMAR FUCK - CPF 004716239-29 Diretor Comercial
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CÂNCER '_ em tempo de ,prevenção:
A ASSOCIAÇÃO FEMININA DE COMBATE AO CÂN
CER de Canoinhas, convida as senhoras dos, Municípios
de Canoinhas, Três Barras e Major Vieira, para os exa

mes preventivos de Câncer, que será feito pela equipe'
médica de Florianópolis, num «Õníbus Consultório» nos

dias:
.

23 -, Em frente' ao Centro de Saúde
24 - Em frente à COHAB.
25 .. Em frente à Igreja do Campo D'Agua;:Verde

Canoinhas, 17 de março de 1977
Fléride I. B. Bittencourt - Presidente da A.F.C.C.

c. A. INDUSTRIAL VENCEU MAS Nlo CONVENCEU
Domingo último o C. A. 'Industrial o time de nOS8a cidade

que �ais veai se movimentando nos últimos tempos, foi até a

viziDha cidade de União da Vitória, jogar no Estádio da A..A.
Iguaçú, frente a boa equipe do «Disiet'hu. Apesar de jogar
mal, conseguiu um bom resultado vencendo a equipe adver
sária pelo placar de' 2 X I, mantendo assim a invencibilidade
por mais um jogo. Os tentos foram consignados por Britto e

h_
'

O Industrial jogou e venceu com: Tico, Vassoura, Miltão
(Lsdtc), Bidio (Gri�o), Jair, Britto. (Canérto), Rícardo, Alceu (Bode),
Gilberto, 'Fatia (Cabacica) e Gilson.

Na segunda fase foram expulsos de campo, Gilberto do
Industrial, e Mosquito do Dtssenhs, por troca de ponta-pés.

Parabéns a equipe Colorada que faz boa figura ao apre
sentar-se .em cidades vizinhas.

CAMOINHAS EM RITMO DE J A·S (
Treinando em ritmo intensivo as .seleções de voleibol e

handebol masculino procurando assim obter bons resultados 'nos
JASC.

, . ,O' que nais promete nos JASC é o voleibol masculino,
que poderá ficar em bo1r colocação nos referidos .jogos. Apesar
de trabalhar com condições mínímee e com falta de verba, os,
dirigentes .tem procurado dar tudo de si em pról do esporte a

mador. E, de se lamentar que Canoinhes ainda não poseue infra
estrutura no setor de esportes, tendo como recurso próprio a

importância miníma de Cr$ 50.000,00 para estruturar, divulgar
e fezer esporte em nivel municipal e intermunicipaL Seria preciso
que os dírtgentes do municipio dessem mais a�oio a ,est�s abne
gados da CME que ficam até às 23 horas treinando 'as seleções
para bem representar Canoinhas nos JASC.

r '

E'DITAL
Encontra-se em Cartório, 2.° Oficio, à Rua Vidal Ramos,

edifício do Forum, pare ser devidamente protestado, os seguin,tes
titulas.

DP n.? 1767/B - vencto, 16.12.76 valor Cr$ 1.025,00
(hum mil e vinte e cin o cruzeiros), emitida por !.Jquigas doBra-

;

IiI S/A. contra POSTO R�S .BAR�AS L .

'

�P - valor ,Cr$
trinta cruzeiros), emitida or

S/A\ contra JOANA, NOV

,

Por n ter sido possive encontrar os referidos responsá-
veis, pelo esente os iotimo para no prazo de três (3) dias, a

contar da publicação deste, !la Jor�al Correio do Nort@, virem
pagar as mencionados títulos ou da &li razões porque não o fa
zem, e, ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida 'esta inti
mação, os notifico do competente prot �to.

Canoinhas, 17 de março\�e 1977

THERESINHA CAIÚ\RO - Oficial Maior

Acham-se em Cartório, à Rua Vidal 'Ramos, edifício do
-

Forum, para serem prot�tados os seguintes títulos:
-

E '

-'
, c

,

DP n.o 27.984 e dp n.o 27.458 - vencto. 30.04,76 e 29.02,76,

5P a r 5, a S' no valor de Cr$ 562,92 (quinhentos sessenta e dois cruz�iros e
, -, '

noventa e dois centavos) e Cr$ 847,61 (oitoceotos quare,ata e sete

cruzeiros e sessenta e um centavos), respectivame�té,' emitidas
pqr Miguel Procopiak Comércio de Veiculos Ltda ,{ contra JUS- j

TINO HOFFMA' MARTIAL.

DP n.o 1108- - vencto. 28.02.77

-f:
or Cr$ 500,00 (qui

nhentos cruzeiros), emi
-

da por Fontana M' eis de Luiz ,A. Fon
tana, contra PAULO DA: CY D€ OLIVp A.

Titulo por indicaç parcela r,r! 08 do contrato n.O .

100045110047, vencto, 2�.02. 7 _i:}6r Cr$�2.625,19 (dois.�il, seis
centos vinte cinco cruzeiros d enove centavos). emttído por
Uníbance-União de Bancos Br leiros S/A, contra ADEMAR PE-

O sr. Orestes Golanoskí, em ,)DRO KLEIN.
.

tumultuada assembléia, fDi eleito Por não ter, sido, 'Q uive encontrar os referidos respon
novo presidente da Liga Espor- sáveis, .pelo preseote os i timo, pa a no prezo de três (3) dias
tive Canoinhense, ali também úteis, a contar da publi çio deste rnal CORREI<_? .IDO NORTE,
presente o representante da Fe. virem pagar 01.'1 menci edos titulos o \darem as razoes porque não

deração, cronísts Pedro Lopes, o fazem, e, ao mes tempo, no caso\�e não ser atendida esta

intimação, os notifi o do competente protesto.

anoinhas, 16 de março de lQ77

CARVALHO - Oficial de Protestos

Notas.

T:Tma' reunião dos farmacêu
ticos da região, aconteceu sex

ta-feira, dia 18, na cidade de
São Bento do Sul, com a par
ticipação dos cenoínhenses, The
rézio Netto, Adauto Nunes Al
lage, Grimaldo Furtado e Zul
mar Náscimento T�ixeira.

"

x X 'x

x x x

O Vice�Prefeito, Fábio Nabor
Fuck representou o nosso mu

nicípio em mais uma reunião
sobre aseuntos de televisão rea

liz,.da na vizinhe cidade de U
nião da Vitória. Após a reunião
e seus acertos todos os canais

locais, 3, 4 e 12, voltaram ao ar

satisfatoriamente.

x x x

O .mestre cuca Alfredo Lüd
ke, convidado, foi a Porto U-
"níão no último fim de semana

afim de preparar à conhecido
prato, «pato ao molho pardo>,
servido á 30 cesaís, agradando'
a todos.

x x x

Novamente o circo AUREA
na terra, agora armado no pá
tio da estação férrea.

x x x

A Vereadora, sra. Stelita P.
Costa, apresentou indicação em

nOS80 legislativo, aprovada e já
em mãos do Prefeito, sugerindo
Domes para várias ruas do bairro
do Alto das Palmeiras, todos
nomes de vulto e de saudosa
memória.

x x x

Esteve 4.8 feira em nossa

cidade, fazendo uma vistta
,
de

cortezia ao Prefeito Therézío
Netto, o advogado dr. Ademar
Garcia,Filho, pertencente tam-
bém a Dj,retoria da ERUSC.

'

x x x

o Prefeito sr, Odilon Pezda;
do vizinho munícípío de Três
Barras, estudando a confecção
de um projeto urbaníetíco para
o populoso bairro de São Cris
tóvão, Xarqueada.

x x x

O nosso legislatívo alterou os

dias de sessão, reunindo-se todas
8S terças e sextas-feiras.

x x x

Sexta· feira próxima, dia 25,
8 famflia dr. Aroldo Carvalho
estará recebendo convidados

para o casamento de sua filha
,BEATRIZ com o jovem StR
GIO KOFFES, pelo que ante

cipamos cumprimentos.

EDITAL

Municipal de (anoinhas

E O "I T A L
, ,Dr. BEà:"[DITO THERÉ,ZIO DE CARVALHO NEIT'TO,
Prefeitó Munícípâ "

de Canoinhas, Estado de Santa C�tarina,
faz saber que, ap rtír deGf de março de 1.977, as t�be�as de
preços para serviço de Terraplenagem, desto�a e fo'" e�lmen
to de materiais estados por esta,Prefeítur serao as

seguintes:

Oanoínhas, 07 de março de 1.977. '

, .

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

lEste Edital foi registrado no Departamento Admi
nistrativo na data supra.

FABIO NABOR FUCK _ Vice-Pr,efeito Municipal

DISCRIMI OUST' Observações
PIRO A
Cr'

,

1 - Trator Fiat AD..:1 jKomatsu
2 - Trator Fiat .. ,.. . \ ..

.. ..

3 - Patrolas/Rolo com�ressor ..4 - Pá Carregadeira ...\.. .. . '

'5 -:- RetF�� �cavadeira .. '\... 'l'6 - Tombeíras .. .. .. .. \.., ..

7 - Tombeiras p/víagem Ter
\
\
\

,

, '(},OO
« 50.,00

,

140,00
140,00
220,00 ,

120,00
60,00 (Terra p/Jardim

,

Cr$ 100',00)
Obs.: Os tratores, tilizados em serviços de destoea

mento será b�ado a Cr$ 140,00: a hora.

,

a Fdrneeimento de Materiais

DISCRIMIN \
. \�

DIAMETRO POR PEÇA
Cm Cr$

1 - Tubo de ..
2- " "

3- " "

4- " "

5 - ,"
'6-" .

7 - Grelha .. " . . .

8 - Lajot tipo passeio ., ..

9 - Brita /metro cúbico p/obra ..

0,20
:�. 0,30
\.
'." 0',50
.. � 0,80

\1,00'
''150
\"

\""
___..

,

_\,

40,00
50,.00
90,.00
250,00
430',00
660,00
50,00
3,50

150,,00

.. ' ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




